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Forord	
  
Denne rapporten beskriver mobbeombudets arbeid i 2018. Rapporten tar for seg
mobbeombudets rolle og arbeidsoppgaver i året som har gått og skal komme med
anbefalinger til politikerne. Årets rapport fokuserer på organisering og støttesystemer.
Skolens og barnehagens samfunnsoppdrag er i endring. Dette belyses gjennom alle sentrale
styringsdokumenter som nå gjennomgår fornyelser og endringer; ny overordnet del av
læreplanverket og fagfornyelsen trer i kraft høsten 2020, og kapittel 9A i opplæringsloven
som omhandler elevenes psykososiale miljø og den nye rammeplanen for barnehagene ble
innført i 2017. Barns og elevers rett til å oppleve tilhørighet og mestring i et lærende og
inkluderende fellesskap er tydeligere utmeislet; felles for samtlige styringsdokumenter er
verdiene som skal ligge til grunn i alt arbeid i skole og barnehage. For å lykkes med dette må
vi ha et felles kunnskapsgrunnlag i kommunen om hvordan faglig, sosial, kognitiv og
emosjonell læring henger sammen, en dypere forståelse om læring, ledelse, lovverk og
styringsdokumenter, og en kultur for å snakke om de store sammenhengene og om hva som
påvirker hva. Støttesystemene til barnehager og skoler må organiseres slik at det bygges
helhet fra toppen med utgangspunkt i felles kunnskapsgrunnlag istedenfor at enkeltstående
enheter eller team uten felles forankring eller felles faglig tilnærming kobles på reaktivt.
Det gjøres mye bra i byen vår, og Oslo kommune bør lede tydelig an videre i det som blir et
paradigmeskifte. Partipolitiske uenigheter kan ikke stå i veien for utførelsen av sentrale
samfunnsoppdrag, og en felles forståelse betyr ikke at man ikke kan være uenige om
metoder og virkemidler. Utgangspunktet for alt barnehage- og skoleutviklingsarbeid i
kommunen må være i lovverk og i sist tilgjengelige kunnskap, ikke politikk eller prinsipper.
Utfordringer og dilemmaer må diskuteres mer åpent og bør belyses gjennom mange flere
stemmer enn det gjør i dag. Ytringskultur ble det sentrale ordet i 2018; drøftingskultur bør
være ordet for 2019. Å synliggjøre at alle nivåer i store kommunale virksomheter kan
kommunisere med hverandre og drøfte faglige uenigheter sammen på en måte som
genererer ny kunnskap og forståelse, er noe av det viktigste politikerne må legge til rette for i
tiden fremover.
Har mobbeombudet slik stillingen er organisert i dag en relevant plass i en
kunnskapsorientert kommune med et mer helhetlig perspektiv? Kanskje ikke. Det er en risiko
for at mobbeombudet blir en reaktiv ad hoc-stilling som er helt frakoblet fra det operative
nivået i kommunen. Mobbeombudet er dessuten en svært omfattende stilling som er sårbart
organisert med kun én person, og det gjør det vanskelig å levere på alle punkter i mandatet.
Stillingstittelen forsterker også en viss grad av silotenkning.
For at ombudstilbudet skal treffe dagens behov, og samtidig fungere forebyggende, bør
politikerne i Oslo vurdere hvorvidt barn og unge i byen skulle hatt tilgang til en
ombudsordning med bedre bemanning, og et bredere og mer helhetlig fokus. En slik
ombudsordning vil fungere best dersom den eksisterer i en kommune uten for mange
reaktive initiativer som jobber parallelt med de samme utfordringene. For morgendagens
barnehage- og skoleeierrolle er dette en utilstrekkelig og lite bærekraftig løsning, og barna
som trekker det korteste strået er de som risikerer å stå utenfor både skole og arbeidsliv om
få år.
Oslo, 01.04.2019
Kjerstin Owren
Mobbeombudet i Oslo
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1.	
  Mobbeombudsordningen	
  
	
  

Bystyret i Oslo vedtok enstemmig opprettelsen av et mobbeombud fra 01.01.2017.
Kjerstin Owren startet i stillingen 01.06.2017. Ombudet er uavhengig av politiske og
administrative myndigheter, og skal være et lavterskeltilbud for barn og unge i
barnehager og skoler i Oslo. Viktige oppgaver for mobbeombudet er informasjon,
forebygging, kompetanseheving og veiledning. Mobbeombudet skal samarbeide med
aktører som arbeider med barn og unge.
Kjerstin Owren avgir årsrapport for 2018 og redegjør for ombudets aktivitet i perioden
01.01.2018 – 31.12.2018.

1.1	
  Administrativt	
  	
  
Mobbeombudet er ansatt for seks mål på åremål og har én stillingsressurs i 100%
stilling. Ombudet har eget budsjett og koststed. Personaloppfølging og økonomiskadministrativ oppfølging, herunder regnskapsføring og budsjettering, ivaretas av
Bystyrets sekretariat. Ordføreren i Oslo har oppfølgingsansvar for Mobbeombudet.
Mobbeombudet har kontorplass på Rådhuset i Oslo.
	
  

1.2	
  Mobbeombudets	
  oppgaver	
  
Mobbeombudets virksomhet retter seg inn på fire nivåer
Barn/elev/foresatte	
  	
  
Barnehage/skole	
  
System	
  	
  
Samfunn	
  	
  

Mobbeombudet har i 2018 jobbet ut fra følgende mål:

1.   Overordnet mål: Mobbeombudet skal være en tydelig aktør i formidling av og
veiledning i barns rettigheter og sist tilgjengelige kunnskap om læring,
mestring, trygghet og tilhørighet, og skal ha et tydelig forankret verdi- og
barnesyn i alt arbeid.
2.   Individnivå: Mobbeombudet skal i henhold til mandatet arbeide for
barnehagebarns og elevers rett til et trygt og godt psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel, og læring og gir dem muligheten til å oppleve sosial
tilhørighet. Ombudet skal arbeide mot alle former for mobbing, krenkelser,
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trakassering og diskriminering av barnehagebarn og elever i Oslo, og skal
være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foresatte i vanskelige
enkeltsaker. Dette gjøres blant annet gjennom:
•   Telefontjeneste: Foresatte/elever/andre kan ringe og legge igjen
beskjed når som helst på døgnet, og skal bli kontaktet så fort som
mulig og innen 2-3 virkedager
•   Skriftlig tjeneste: Foresatte/elever/andre kan henvende seg på
sms, e-post eller Messenger til ombudet, og skal bli kontaktet så fort
som mulig og innen 2-3 virkedager
•   Samtale: Foresatte/elever/andre kan be om møte eller samtale med
ombudet, enten på kontoret, hjemme hos familien, eller andre steder
barnet opplever det trygt å snakke
3.   Skole/barnehagenivå: Mobbeombudet skal i henhold til mandatet veilede og
rådgi i enkeltsaker og gå i dialog med barnehager og skoler i saker som er
vanskelige å løse. Ombudet skal være en informasjonsressurs for ansatte i
barnehage og skole om retten til godt psykososialt miljø. Arbeidsoppgavene
går blant annet ut på:
•   Samtaler og møter med skoler og barnehager i enkeltsaker
•   Kompetanseheving for ansatte i skoler, AKS og barnehager på
fellestid, seminarer eller fagdager og deltakelse på foreldremøter
•   Skriftlig korrespondanse med generell veiledning som ikke
omhandler personsensitive opplysninger
•   Møte med skolens elevråd/elevrådsstyre for å lytte til elevstemmen
og gi råd om bedre elevmedvirkning i skolen
•   Annen utadrettet virksomhet, for eksempel skolebesøk og deltakelse
på elevsamlinger
4.   Systemnivå: Mobbeombudet samarbeider med skole- og barnehageeier
samt andre aktører som arbeider med barn og unge, herunder
Utdanningsetaten, bydeler, Elevorganisasjonen, foreldreutvalg, fagforeninger
m.fl. Dette gjøres blant annet gjennom:
•   Faste kontaktmøter
•   Kontakt med enkeltpersoner eller deltakelse i uformelle nettverk for
å drøfte akutte problemstillinger
•   Holde innlegg og gjennomføre kurs
•   Annen utadrettet virksomhet, for eksempel deltakelse på
konferanser eller ledersamlinger
5.   Samfunnsnivå: Være en stemme inn i samfunnsdebatten som barnas
representant i saker som omhandler retten til trygt og godt skole- og
barnehagemiljø, med et tydelig uttalt verdi-/elevsyn. Dette gjøres blant annet
gjennom:
a.   Skrive kronikker og debattinnlegg i dagsaktuelle saker for å belyse
relevante problemstillinger fra ombudets perspektiv
b.   Delta i intervjuer og diskusjoner i lokale og nasjonale medier i saker
hvor det er mulig å gi en generell uttalelse (aldri om enkeltsaker)
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1.3	
  Faglig	
  forankring	
  og	
  nettverk	
  
	
  

For at Mobbeombudet skal kunne være en tydelig systemaktør er det vesentlig være
faglig oppdatert, å kunne forholde seg analytisk og kritisk til forskning og sist
tilgjengelige kunnskap, samt å bygge opp nettverk i ulike fagmiljøer. Den faglige
forankringen i mobbeombudets arbeid samsvarer med Utdanningsdirektoratets
anbefalinger av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Ombudet
gjennomførte masteremnet «Profesjonalitet og ledelse» i Utdanningsledelse ved UiO
våren 2018 og masteremnet «Barnekonvensjonen – barns menneskerettigheter» på
VID vitenskapelige høgskole høsten 2018 for å kunne veilede bedre ut fra både
profesjonelt og faglig skjønn.
Mobbeombudets viktigste samarbeids- og sparringspartnere i 2018 har vært Elev- og
Lærlingombudet i Oslo og de ansatte i Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten. I
tillegg har ombudet samarbeidet med blant annet Elevorganisasjonen, ulike
avdelinger/ledere i Utdanningsetaten, Foreldreutvalget for Grunnskolen,
Foreldreutvalget for Barnehager, Kommunalt foreldreutvalg, Barnehageansvarlige
ved seksjon for barnehager i Oslo kommune, SaLTO-nettverket, Barneombudet,
Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Viken, Redd Barna, Utdanningsforbundet,
Konfliktrådet, Røde Kors, Dysleksi Oslo, Barnas Plattform og Idrettskretsen Oslo.
Mobbeombudet er fast deltaker i nettverket for Elev-, lærling-, og mobbeombudene i
Norge, og Nettverk for medvirkning i opplæringen (NEMIO).

Besøk av elevrådet fra Mortensrud skole
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2.	
  Henvendelser	
  
	
  

Mobbeombudet hadde pr. 31.12.2018 fått 481 henvendelser om enkeltsaker.

Figur 1: Henvendelser 2018
Samtlige av ovennevnte henvendelser er spørsmål om konkrete saker. En del av
disse har mobbeombudet hatt hyppig kontakt med fordi det har vært et uttalt behov
for jevnlige samtaler, støtte og oppfølging. Andre får noen konkrete råd og veiledning
fra første samtale/melding og har ikke behov for kontakt igjen etter dette. Foresatte
som tar kontakt på vegne av sitt barn er overrepresentert i denne gruppen.
I tillegg til de ovennevnte henvendelsene kommer generelle forespørsler om kurs og
foredrag for elever, ansatte eller foreldre. Disse henvendelsene er ikke tatt med her. I
2018 gjennomførte mobbeombudet 79 kurs/foredrag og foreldremøter for ansatte og
foresatte i skoler og barnehager.
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Figur 2 og 3: Hvordan kommer henvendelsene inn?
Majoriteten av henvendelsene kommer på telefon og e-post. Mobbeombudet har i
tråd med mandatet vært tilgjengelig på sosiale medier og har også mottatt
henvendelser her, men har ikke hatt kapasitet til å etablere en større plattform.
Prioriteringen av mobbeombudets tid har ligget på å styrke kompetansen hos de
voksne som møter barn og unge i kommunen parallelt med håndtering av
enkelthenvendelser, og å forankre arbeidet faglig og profesjonelt i alle ledd på
systemnivået for å kunne sikre høy kvalitet i det forebyggende arbeidet.
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2.1	
  Hva	
  dreier	
  henvendelsene	
  seg	
  om?	
  
	
  

Det vil alltid være svært mange nyanser og variabler i enkeltsaker som vanskelig lar
seg rapportere i sin helhet.
Noen generelle trekk ved mange av henvendelsene peker imidlertid ut følgende
problemstillinger og spørsmål som ofte stilles:
FRA	
  ELEVER/FORESATTE	
  

-‐   Hvilke rettigheter har vi når jeg/mitt barn opplever å bli mobbet, utestengt eller
krenket av andre?
-‐   Hvilke rettigheter har vi når vårt barn utøver vold eller krenkelser mot andre?
-‐   Hvordan skal vi gå fram for å kontakte skolen/barnehagen?
-‐   Hva kan vi kreve at skolen/barnehagen gjør?
-‐   Vi opplever at skolen legger skylda på oss eller vårt barn for det som har
hendt.
-‐   Når kan jeg klage saken min til Fylkesmannen?
-‐   Hva bør skolen skrive i en aktivitetsplan?
-‐   Vi er usikre på aktivitetsplanen vi har fått og ønsker en vurdering av denne.
-‐   Barnet mitt ekskluderes fra fellesskapet gjennom isolerende tiltak som skolen
iverksetter for å beskytte vårt/andre barn.
-‐   Skolen iverksetter tiltak vi mener ikke samsvarer med problemet.
-‐   Vi opplever at skolen sier barnet vårt lyver hjemme om mobbing/mistrivsel,
fordi skolen mener barnet vårt har det fint.
-‐   Barnet vårt vil ikke på skolen på grunn av mobbing, men skolen håndterer
saken som skolevegring istedenfor som en mobbesak.
-‐   Jeg gruer meg til et møte jeg skal ha med skolen/barnehagen og trenger noen
gode råd.
FRA	
  BARNEHAGE/SKOLE	
  

-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Vi har behov for hjelp til å gjenopprette tillit mellom skole/barnehage og hjem.
Vi ønsker å drøfte en sak vi synes er vanskelig.
Vi har ansatte som har behov for veiledning i en sak.
Foresatte har bedt oss ta kontakt med deg.
Vi har en elev som ønsker å snakke med deg.
Vi ønsker innspill og tilbakemelding på en aktivitetsplan.
Vi har behov for hjelp til regelverkstolkning i en sak.
Vi har blitt anbefalt å ta kontakt med deg for å få hjelp.

2.2	
  Mottak	
  og	
  oppfølging	
  av	
  henvendelser	
  
Mange av de som tar kontakt har et stort behov for å snakke ut, bli lyttet til og få sin
opplevelse anerkjent. Ofte uttrykker mange en lettelse over å ha fått snakket med en
nøytral part. En samtale kan vare i alt fra 5-10 minutter til nærmere 45-60 minutter.
Avhengig av mobbeombudets arbeidspress og kapasitet idet samtalen kommer, vil
muligheten for å gi alle like godt tilbud variere stort. I løpet av en normal arbeidsdag,
er ombudet ofte ute på minst 1-2 ulike oppdrag, og telefonsamtaler må dermed tas
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mellom oppdragene. På en dag kan det komme alt fra 1-10 henvendelser, noen
ganger mer. Av og til avtales det en oppfølgingssamtale en annen dag, på kvelden
etter ordinær arbeidstid, og det kan også være behov et møte.
Oppfølging av henvendelser vil variere med utgangspunkt i ombudets kapasitet,
sakens alvorlighetsgrad og ønsket/behovet til den som har tatt kontakt. Eksempler på
dette kan være:
•   Få fortløpende råd om kloke fremgangsmåter, og sparre underveis
•   ”Debriefing” før/etter vanskelige og ubehagelige møter
•   Hjelpe med å skrive e-post til styrer/rektor
•   Lese gjennom og vurdere tiltak barnehagen/skolen har satt opp
•   Kontakte barnehagen/skolen direkte og tilby bistand
•   Delta i møter
•   Opprette kontakt med barnehageeier/skoleeier
•   Opprette kontakt med saksbehandler hos Fylkesmannen
Som det fremkommer i rapportens del 2, er arbeidspresset for stort for én person
alene. I tillegg er det store omfanget av henvendelser et mulig symptom på at det
kanskje er behov for å tenke annerledes om hvordan skolene jobber med disse
utfordringene. Dette vil anbefalingene i del 3 utdype.

Med elevrådsstyret på Engebråten skole
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3.	
  Mobbeombudets	
  anbefalinger	
  
3.1	
  Etablering	
  av	
  en	
  mer	
  helhetlig	
  ombudstjeneste	
  for	
  barn	
  og	
  unge	
  
Nåværende organisering er for sårbar
Mobbeombudet mottok 484 henvendelser og var ute på 79 foredrags- og
kursoppdrag i løpet av ett år, og antallet er forventet å bli høyere for 2019. I tillegg
deltok ombudet i flere møter i enkeltsaker, bidro inn i ulike kontakt- og
samarbeidsmøter, og gjennomførte også mange andre typer utadrettede oppdrag.
Disse arbeidsoppgavene kommer i tillegg til alle administrative oppgaver ombudet
har ansvaret for å følge opp i sin egen stilling, herunder sekretærvirksomhet,
arkivarbeid, strategisk arbeid og faglig utviklingsarbeid.
Stillingen er altfor omfattende for én person dersom mandatet skal følges opp med
høy kvalitet i alle punkter, og den er svært sårbart organisert.
Barn og unge i Oslo trenger en godt forankret helhetlig ombudstjeneste
En ombudstjeneste er ment til å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser
og rettigheter, og må arbeide vis-à-vis offentlig myndighetsutøvelse for å tilse at
lovgivning etterleves og forpliktelser følges. Barn og unge i en så stor kommune som
Oslo bør ha enkel tilgang til sin egen ombudstjeneste som kan se flere rettigheter i
sammenheng og samtidig jobbe for at barn får enda bedre medvirkningvilkår i saker
som angår dem.
Styrken i mobbeombudsstillingen slik den er i dag, er lavterskelorganiseringen og
tilgjengeligheten. Svakheten ligger i balansen mellom det reaktive og proaktive: å
være en enkel tilgjengelig tjeneste for barn/foresatte i krise på den ene siden, og å
prioritere det forebyggende og systematiske arbeidet på den andre siden. For en
tjeneste bestående av én person vil det til en hver tid være et kapasitetsspørsmål om
hva som skal prioriteres når. Dette gjør ombudets oppdrag uforutsigbart og sårbart. I
tillegg tilsier stillingstittelen at det «kun» er mobbing ombudet jobber med, men det er
også andre ting som påvirker elevenes psykososiale miljø, for eksempel skolens
læringssyn, vurderingspraksis, voksenkultur, evne til å samarbeide tverrfaglig, og så
videre. Skolevegring, rus, stress, utagerende atferd eller vold er alle symptomer
dårlig psykososialt miljø.
En silo-organisert ombudstjeneste vil heller ikke nødvendigvis klare å navigere
tilstrekkelig i nåtidens og fremtidens skole hvor både leder-, lærer- og elevrollen er i
endring. Derfor er det viktig at kommunens ivaretakelse av barn og elevers rettigheter
samsvarer med verdiene som fremkommer i sentrale nye styringsdokumenter. En
helhetlig ombudstjeneste kan være organisert som en egen virksomhet som tar
utgangspunkt i disse verdiene.
Tjenesten kan være organisert med egne interne fagområder (herunder barnehageog skolemiljø), men skal være tydelig forankret som bystyrets ombud, og må jobbe
både på individ-, skole/barnehage-, system- og samfunnsnivå. I tillegg er det viktig at
tjenesten samarbeider med elev- og lærlingombudet, pasient- og brukerombudet og
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personvernombudet slik at alle rettigheter som angår barn og unge i kommunen ses i
sammenheng og vurderes likt med utgangspunkt i barnekonvensjonen.

	
  

Anbefalinger:
ü   Bystyret utvider ombudskapasiteten for barnehage og grunnskole med
flere stillingsressurser og utvider mandatet til også å gjelde andre barneog elevrettigheter.
ü   Bystyret må sikre at støttesystemene i skoler og barnehager jobber med
en helhetlig tilnærming og med utgangspunkt i et felles
kunnskapsgrunnlag

3.2	
  Avslutt	
  Partnerskap	
  mot	
  mobbing,	
  og	
  opprett	
  en	
  kommunal	
  satsning	
  for	
  
inkluderende	
  lærings-‐	
  og	
  oppvekstmiljø	
  med	
  bedre	
  medvirkning	
  fra	
  barn/unge	
  	
  
Partnerskap mot mobbing i Oslo 2016-2019 avløste Manifest mot mobbing i Oslo
2015-2018. Selv om visjonen om felles innsats og synlig forpliktelse er god, er det det
lite systematikk i oppfølgingen av hvordan partene har levert på punktene i avtalen,
og flere parter mobbeombudet har snakket med føler lite eierskap til partnerskapet.
Avtalen er dessuten så fokusert på å bekjempe mobbing, krenkelser og ekskludering
at den kanskje ikke har lykkes like godt med å sikre bedre systematikk i det
forebyggende arbeidet. Når barn og unge i kommunen da likevel vedvarende
opplever manglende tilhørighet i fellesskapet både på skolen og på fritida, blir slike
manifest og partnerskapsavtaler stående som tomme løfter og i verste fall nok et
eksempel på at ”de voksne brukte fine ord, men ingenting blir bedre”.
Forebyggende arbeid starter med å vurdere hva som opprettholder eller påvirker det
psykososiale miljøet i en gitt kontekst, og forutsetter god analysekompetanse, felles
kunnskapsgrunnlag og vilje til helhetstenkning. I en organisasjon gir dette seg
tydeligst til kjenne gjennom å se på kulturen. I et prosjekt som Partnerskap mot
mobbing, hvor så mange ulike organisasjonskulturer skal enes om noen felles mål,
må utgangspunktet være i verdiene som skal ligge til grunn. Deretter må man
begynne å snakke om hvordan ledelsen formidler disse verdiene og se det i
sammenheng med hvordan brukerne opplever dem.
Partnerskapet bør avsluttes og heller gjenoppstå i en form hvor barn og unge
kommer med råd til hvordan sentrale verdier og visjoner ser ut i praksis.
Elevkonferansene til skoleutviklingsprosjektet U22 i Utdanningsetaten er et godt
eksempel på hvordan man kan legge til rette for høy grad av medvirkning fra
barn/unge, i et format som likevel har en tydelig lederforankring.
Deretter må tilbakemeldingene fra barn og unge formidles oppover i systemene,
drøftes på toppledernivå, og munne ut i noen konkrete handlinger som igjen
evalueres av barn og unge, og en ny læringssløyfe iverksettes.
Elevkonferansene	
  til	
  skoleutviklingsprosjektet	
  U22	
  i	
  Utdanningsetaten	
  er	
  et	
  godt	
  
eksempel	
  på	
  hvordan	
  man	
  kan	
  legge	
  til	
  rette	
  for	
  høy	
  grad	
  av	
  medvirkning	
  fra	
  
barn/unge,	
  i	
  et	
  format	
  som	
  likevel	
  har	
  en	
  tydelig	
  lederforankring.	
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ü   Anbefaling: Bystyret ber Byrådet avslutte Partnerskap mot mobbing og
heller opprette en satsning for ”inkluderende lærings- og oppvekstmiljø”
hvor bydelene er representert og barn/ungdom får en mye større og
sentral plass i utformingen.

3.3	
  Tverrfaglige	
  team	
  på	
  alle	
  skoler	
  
For å forstå hvorfor og hvordan for eksempel mobbing, vold og trusler forekommer
blant elever, må man sette seg inn i hva som påvirker opplevelse av utrygghet og
manglende tilhørighet – ikke bare i nåværende skolesituasjon, men også tilbake i tid.
Dette omfatter alt fra lærings- og elevsyn, organisasjonskultur, rutiner,
undervisningspraksis, skolens støttesystemer, og ikke minst det tverrfaglige
samarbeidet.
I mange saker hvor utfordringer har eskalert og eleven har fått det verre på skolen,
viser det seg ofte at det tverrfaglige samarbeidet har fungert for dårlig. Årsaker til
dette kan være at man ser problemet for ulikt til å kunne finne gode løsninger, at man
jobber for frakoblet fra hverandre, at det tverrfaglige samarbeidet mangler en tydelig
ledelse eller retning, eller at man ikke klarer å samarbeide på elevens premisser.
Ved å bevege seg bort fra ”hvem skal gis ansvaret for å løse dette problemet?” og
heller over på ”hva har eleven/skolen behov for, og hvordan sikrer vi en tydeligere
sammenheng mellom forebyggende og akutt innsats?” vil det kunne være lettere å
dra nytte av hverandres ressurser i tverrfaglige samarbeid. Dersom den enkelte skole
hadde tilgang til sitt eget tverrfaglige team som hadde fast plass på skolen, kunne
mange saker vært løst på et langt lavere nivå. Da vil man kanskje ikke heller ha
behovet for alle de enkeltstående støttesystemene som eksisterer i dag.
Anbefaling:
ü   Sørg for ressurser til tverrfaglige team på alle skoler:
-‐   Skolepsykolog/helsesykepleier i full stilling
-‐   Sosialfaglig kompetanse og barnevernsfaglig kompetanse
-‐   NAV-veileder til alle skoler som har elever i målgruppen
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4.	
  Utadrettet	
  virksomhet	
  
	
  

4.1	
  Kurs	
  og	
  foredrag	
  for	
  ansatte	
  og	
  foreldre	
  
Mobbeombudet gjennomførte 79 kurs/foredrag for ansatte og foreldre i forskjellige
skoler og barnehager. Innholdet i foredragene har blant annet vært:
-‐   Hvordan forstår vi rettighetene i kapittel 9A/rammeplanen
-‐   Voksne som rollemodeller
-‐   Menneskelige behov for trygghet og tilhørighet: hvordan påvirkes det
psykososiale miljøet?
-‐   Barns rettigheter
-‐   Gruppedynamikk og opprettholdende faktorer
-‐   Sammenheng mellom faglig, sosial, kognitiv og emosjonell læring
-‐   Lederansvar i arbeid med psykososialt miljø
-‐   Hvordan sikre at barn opplever å høre til, være betydningsfulle i
fellesskapet og ha mulighet til medvirkning

4.2	
  Foredrag	
  for	
  elever	
  
Mobbeombudet gjennomførte 23 foredrag for elever i 2018. Innholdet i disse har
vært:
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Hva er din rettighet som elev?
Hva er mobbing?
Hvilke råd vil du gi til de voksne på skolen?
Hvilken rolle har jeg i klassen og på skolen?
Når noen ikke tør si ifra om dårlig miljø, hva kan det handle om?
Hva er det skolen gjør som er bra, og hva kan bli bedre? Hva bør skolen
slutte å gjøre?

4.3	
  Annet	
  utadrettet	
  arbeid	
  for	
  å	
  synliggjøre	
  rollen	
  og	
  formidle	
  budskapet	
  
-‐   TEDxOslo 5. mai 2018, ”Children who Challenge us”
-‐   Podcasten ”Lærerrommet” 19.09.2018 ”Mobbing – hvilken mobbing er det
de voksne ikke ser og klarer å ta tak i”
-‐   Podcasten ”Rekk opp hånda!” 24.09.2018 ”Mobbing er det motsatte av
inkludering”
-‐   Kronikker i Aftenposten:
o   ”Skjerpet aktivitetsplikt knebler ikke ytringsfriheten” 19.04.2018
o   ”Hvorfor går ikke mobbetallene ned?” 02.09.2018
o   ”Samme netthets-standard for alle” 08.11.2018

4.4	
  Informasjonsarbeid	
  
	
  
Mobbeombudet startet 2018 med ny designprofil. Ny struktur og fornyet innhold på nettsiden
www.mobbeombudet.no ble lansert 01.03.2018. Siden driftes av Mobbeombudet og Elev- og
15	
  
	
  

Årsrapport 2018 Mobbeombudet i Oslo

	
  
lærlingombudet i fellesskap. Målet med siden er at elever og foresatte raskt skal finne
informasjon om sine rettigheter og få tips til hvordan de kan gå fram for å løse et problem.
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Vedlegg	
  1:	
  Mandat	
  
Oslo kommunes mobbeombuds mandat
Det opprettes et ombud mot mobbing (mobbeombud) for Oslos barnehager, grunnskoler og
videregående opplæring fra og med 01.01.2017 med følgende mandat:
1. Mobbeombudet er bystyrets ombud for barnehagebarn og elever i Oslo.
2. Mobbeombudet skal arbeide for barnehagebarn og elevers rett til et trygt og godt psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel, og læring - og gir dem muligheten til å oppleve sosial tilhørighet. Ombudet
skal arbeide mot alle former for mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering av barnehagebarn
og elever i Oslo.
3. Mobbeombudets virksomhet skal omfatte offentlige og private barnehager, offentlige grunnskoler og
videregående skoler, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven. Ombudets
virksomhet skal ikke omfatte skoler etter voksenopplæringsloven eller fagskoleloven, men inkludere
elever i alderen 16-19 år som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4 A ved en
videregående skole. Ombudets virksomhet skal heller ikke omfatte lærlingene. Deres rettigheter til et
godt psykososialt miljø skal følges opp av Elev- og lærlingombudet og bedriftenes verneombud.
4. Mobbeombudet skal være organisert som en egen enhet og utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig
grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk plasseres
mobbeombudet under bystyret. Ombudet skal samarbeide med Elev- og lærlingombudet i Oslo.
5. Mobbeombudet skal bidra til at barnehagebarn og elever får sine rettigheter til et godt psykososialt
miljø ivaretatt, og gi tilbakemelding til politiske og administrative myndigheter i Oslo om hvordan
rettighetene blir ivaretatt.
6. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige
enkeltsaker.
7. Mobbeombudet kan veilede og rådgi i enkeltsaker og gå i dialog med barnehager og skoler i saker
som er vanskelig å løse.
8. Viktige oppgaver for mobbeombudet vil være informasjon, forebygging, kompetanseheving og
veiledning. Ombudet skal:
- synliggjøre og informere om sin rolle som mobbeombud. Informere om hvordan elever og foreldre
kan ta kontakt, også anonymt.
- være tilgjengelig og synlig på sosiale medier og andre nett-arenaer som målgruppen bruker aktivt.
- være en informasjonsressurs og veileder for barn, elever og foreldre, skoleledere, lærere,
barnehageansatte og andre som ønsker informasjon og hjelp vedrørende retten til et godt psykososialt
miljø.
- bidra til å forebygge digital mobbing og drive veiledning i utfordrende situasjoner knyttet til denne
type mobbing.
- samarbeide med aktører som arbeider med barn og unge, som eksempelvis Utdanningsetaten,
skolene, bydelene, barnehagene, Elevorganisasjonen, Elev- og lærlingombudet, foreldreutvalg, PPT,
skolehelsetjenesten, og frivillige organisasjoner.
- prioritere det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehagen og grunnskolen.
9. Ombudet skal legge frem en årlig rapport for sin virksomhet
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Vedlegg	
  2:	
  Regnskap	
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